
 

 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 14. redno sejo občinskega sveta v juniju 2012 – k točki 13 dnevnega reda 
 

 

 
              Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina@semic.si                  1 

Številka: 410-08/2011-46 
 
Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega 
proračuna Občine Semič za leto 2012 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10 in 110/2011 - ZDIU12) in Odloka 
o proračunu Občine Semič za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 18/12) je Občinski svet Občine Semič na svoji ____ 
redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 
O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2012 

 
 
 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
104   OBČINSKA UPRAVA  
 
Prerazporeditev št. 1: 
 

13    PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

Zmanjša se podkonto št. 42040195/4095 – Novogradnje – ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča 
v naselju Semič za 30.000,00 EUR (iz 587.452,20 na 557.452,00 EUR). 
 
Sredstva se prerazporedijo na podkonto št. 42040248/4200 – Rekonstrukcije in adaptacije – obnove 
infrastrukture. 
 
16    PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

Poveča se podkonto št. 42040248/4200 – Rekonstrukcije in adaptacije – obnove infrastrukture za 
30.000,00 EUR (iz 55.000,00 EUR na 85.000,00 EUR). 
 
Sredstva se prerazporedijo iz podkonta št. 42040195/4095 – Novogradnje – ureditev parkirišč in 
avtobusnega postajališča v naselju Semič.  
 

Prerazporeditev se izvede zaradi izkazanih dodatnih potreb po sredstvih za obnovo komunalne 
infrastrukture. Pri izvedbi toplovodnega omrežja v ulici Pri pošti se je izkazalo, da je pred asfaltiranjem 
cestišča nujno potrebno obnoviti del kanalizacije, ki poteka v cestnem telesu.   
Sredstva razporejamo iz podkonta za ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v naselju Semič, saj 
je vrednost operacije po izvedenem javnem naročilu za izbiro izvajalca v nižji višini, kot je bila ocenjena in 
predvidena v sprejetem proračunu. 
 
 
Prerazporeditev št. 2: 
 
18      KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Zmanjša se podkonto št. 42040252/4250– Rekonstrukcije in adaptacije – ureditev prostora za strelce za 
10.120,00 EUR (iz 48.400,00 na 38.280,00 EUR). 
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Sredstva se prerazporedijo na podkonto št. 42040162/4200 – Novogradnje – komunalna infrastruktura 
ulica Stara cesta. 
 
16    PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

Poveča se podkonto št. 42040162/4200 – Novogradnje – komunalna infrastruktura ulica Stara cesta za 
10.120,00 EUR (iz 2.880,00 EUR na 13.000,00 EUR). 
 
Sredstva se prerazporedijo iz podkonta št. 42040252/4250– Rekonstrukcije in adaptacije – ureditev 
prostora za strelce. 
 
Občina je skladno z dogovorom naročila idejni projekt ureditve dela ulice Stara cesta. Glede na to, da se 
bo v kratkem izvedlo asfaltiranje po izgradnji kanalizacije in toplovoda, bi bilo pred tem potrebno izvesti 
dela, kot se predlaga z idejnim projektom, in sicer razširitev cestišča, asfaltiranje makadamskega odcepa 
pri Drgančevih, položitev cevi za elektrifikacijo in javno razsvetljavo ter odvodnjavanje. 
 
Sredstva razporejamo iz podkonta za ureditev prostora za strelce. Projekt smo prijavili na razpis 
Fundacije za šport, vendar zaradi premajhnega števila točk pri ocenjevanju nismo bili uspešni in sredstev 
ne bomo prejeli. Tako tudi ne bomo izvedli navedene investicije.   
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet sprejme predlog Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna 
Občine Semič za leto 2012 v predlagani vsebini. 
 
 
Pripravila:                 Predlagateljica: 
Mateja Kambič                                                                                                    Polona Kambič, županja 


